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Medicinsk invaliditet vid sjukdomen ALS 

NN hade i augusti 2005 avlidit i sjukdomen ALS. Bolaget avböjde att till dödsboet efter NN betala 

ersättning för medicinsk invaliditet med hänvisning till att sjukdomen inte var stationär före 

dödsfallet. Nämnden ansåg dock att ett medicinskt invaliditetstillstånd i villkorens mening förelåg 

för NN:s del.  

BAKGRUND  

NN, född 1951, fick i oktober 2001 diagnosen ALS. Han avled i ALS i augusti 2005.   

BOLAGETS BESLUT  

Bolaget har avböjt att betala ut ersättning för medicinsk invaliditet med hänvisning till att sjukdomen 

inte var stationär före dödsfallet. Bolaget har lämnat årlig kostnadsersättning.   

FÖRSÄKRINGSTAGARENS INSTÄLLNING  

Dödsboet efter NN har inte accepterat bolagets bedömning. Dödsboet anser att ersättning bör 

lämnas för medicinsk invaliditet samt uppger bl.a. följande. De aktuella försäkringsvillkoren definierar 

medicinsk invaliditet som ett tillstånd med bestående nedsättning av kroppsfunktion. NNs 

nedsättning av kroppsfunktionen var bestående. De enda muskler han kunde röra den sista tiden var 

ögonlocken och det fanns ingen möjlighet att hans tillstånd skulle förbättras ens temporärt. Det 

framgår av villkoren inte att ett tillstånd måste vara stationärt för att ersättning för medicinsk 

invaliditet ska lämnas.   

BOLAGETS INSTÄLLNING  

Bolaget har vidhållit sin inställning samt påpekat bl.a. följande. ALS är en progredierande sjukdom 

med snabbt sjukdomsförlopp. Av tabellverket ”Medicinsk invaliditet - sjukdomar”, utgivet av 

Försäkringsförbundet, framgår att en sjukdom måste vara stationär under i vart fall något/några år 

för att medicinsk invaliditet ska kunna bedömas. Allvarliga sjukdomar med snabbt förlopp kan därför 

inte åsättas medicinsk invaliditetsgrad.    

NÄMNDENS BEDÖMNING  

Enligt försäkringsvillkoren menas med medicinsk invaliditet ett tillstånd med bestående nedsättning 

av kroppsfunktion (fysiskt eller psykiskt). Ett medicinskt invaliditetstillstånd anses inträda tidigast när 

den akuta behandlingen av skadan är avslutad. Rätt till ersättning för medicinsk invaliditet 

uppkommer när invaliditetstillstånd inträtt, dock tidigast två år efter det skadan inträtt. Vidare sägs i 

villkoren att graden av den medicinska invaliditeten bestäms med hjälp av tabell för invaliditet. Vid 

dödsfall innan skadan slutreglerats, utbetalas till dödsboet det belopp som motsvarar graden av 

säkerställd medicinsk invaliditet före dödsfallet.  

Nämnden, biträdd av medicinsk rådgivande läkare, finner att sjukdomen ALS för den drabbade 

medför en bestående nedsättning av kroppsfunktionen med progredierande förlopp och för vilken 

ett akut behandlingsbehov möjligtvis kan sägas föreligga i ett inledningsskede av sjukdomen.   

Ett medicinskt invaliditetstillstånd i villkorens mening för NNs del får anses föreligga och han har 

tidsmässigt uppfyllt villkorens förutsättningar för bestämmande av en medicinsk invaliditetsgrad med 

utgångspunkt i att sjukdomen debuterade i oktober 2001.   

Vad beträffar bestämmandet av invaliditetsgraden ger villkorsskrivningen entydigt inte 

tolkningsutrymme för en hänvisning till Försäkringsförbundets skrift ”Medicinsk invaliditet - 

sjukdomar”, vilket bolaget hävdat.   
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Med hänsyn till vad som sagts får det ankomma på bolaget att fastställa invaliditetsgrad med 

anledning av den funktionsinskränkning NNs sjukdom medfört som grund för ersättning av medicinsk 

invaliditet.  
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